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Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
      Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  
              E-mail:deyam2@otenet.gr 

             
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προµήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την χλωρίωση του 
πόσιµου νερού δεξαµενών –γεωτρήσεων & του 
επεξεργασµένου λύµατος των Ε.Ε.Λ ∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  29/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ  ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.800,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, κ. Ακριώτης ∆ηµήτριος, έχοντας υπ’ όψη: 

Α/. Τις υπ’ αρίθµ.:  232/15 (Α∆Α:  694ΡΟΚΠΛ-5ΝΙ),  απόφαση  του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α.Λ 
Β/. Τον προϋπολογισµό της ∆ΕΥΑΛ έτους 2015  
Γ/. Τις διατάξεις : 
1. Του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α’) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» 
3. Της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
4. Της Υ.Α.: 35130/793/ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών 

του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου», 
σύµφωνα µε την οποία το ποσό για την διενέργεια µε συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρος διαγωνισµός) ανέρχεται µέχρι το ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000,00) ευρώ.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ.1). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 (παρ. 14). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 8 του Ν. 3813/07 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-11-2007) 
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 18 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
Α΄263/23-12-2008). 

8. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731 (ΦΕΚ Α΄263/23-12-2008)  
      όπου αναδιατυπώνεται το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 
9. Του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2015) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο 68 
10. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-07) « Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
11. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 

12. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων 
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , επί του συνόλου της προµήθειας, -µεταξύ 
των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης- για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ ∆ΕΥΑΛ», προϋπολογισµού 44.800,00 
ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.) για την προµήθεια 140.000,00 χγρ.  υποχλωριώδους νατρίου. 
 
Άρθρο 1ο – Συµβατικά Στοιχεία  
Συµβατικά στοιχεία της µελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο παράρτηµα της 
παρούσας διακήρυξης, είναι: 
α) Η Τεχνική Έκθεση 
β)  Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
Συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού που θα προσαρτηθούν στη σύµβαση, κατά  
σειρά ισχύος είναι: 
α) Η παρούσα ∆ιακήρυξη 
β) Η Τεχνική Έκθεση 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
ε) Η προσφορά του Αναδόχου 
 
Άρθρο 2ο – Προϋπολογισµός, Χρηµατοδότηση της Προµήθειας 
α) Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στις 44.800,00 € 
χωρίς τον Φ.Π.Α. 
β) Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ∆ΕΥΑΛ , Κωδικoί 
προϋπολογισµού έτους 2015, ως παρακάτω: 

• ΚΑ: 64.08.013.00 :      6.500,00 ευρώ 

• ΚΑ: 64.08.014.00 :      3.500,00 ευρώ 
Το υπόλοιπο ποσό δεσµεύεται από τον προϋπολογισµό εξόδων της ∆ΕΥΑΛ, 
οικονοµικού έτους 2016.   
 
Άρθρο 3ο – ∆εκτοί στον διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις προµηθευτών (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)  
 
Άρθρο 4ο – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής, πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα 
εξής δικαιολογητικά: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσου µε το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αναλογούν   
Φ.Π.Α. Ποσό εγγυητικής επιστολής 896,00 ευρώ. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
µε πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
α) Να αναγράφουν τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνουν ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, 

• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (A΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν: 

• ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και νοµών, καθώς και των τευχών δηµοπράτησης της µελέτης και τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• ότι τα προσφερόµενα είδη, είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης, εγκεκριµένα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

• ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι ο τρόπος και ο χρόνος 
παράδοσης των προσφερόµενων ειδών θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στα 
τεύχη της µελέτης. 

 
Άρθρο 5ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ, Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, στις 23/10/2015 , ηµέρα Παρασκευή, µε ώρα έναρξης 
της παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 11:30 π.µ. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στη Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή 
αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
α) Η απευθείας υποβολή των προσφορών θα γίνει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
β) Η αποστολή των προσφορών ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρέπει 
να γίνει τουλάχιστον µέχρι την καθορισµένη ώρα λήξης της παραλαβής των. Οι 
φάκελοι των προσφορών πρωτοκολλούνται στη γραµµατεία της ∆ΕΥΑΛ. 
3. Οι προσφορές που περιέχονται στη ∆ΕΥΑΛ ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται στη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προκειµένου να αποσφραγισθούν 
µαζί µε τις άλλες κατά την διενέργεια του διαγωνισµού. 
4.Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Άρθρο 6ο – Χρονική Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τη 
δηµοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 
Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές η ∆ΕΥΑΛ µπορεί να καλέσει 
οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας, µε τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
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Ο διαγωνιζόµενος δεν µπορεί κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή  οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη 
από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Η ∆ΕΥΑΛ µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους, να ζητήσει 
παράταση ισχύος της προσφοράς τους.    
 
Άρθρο 7ο – Φάκελος Προσφοράς 
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε 
κεφαλαία γράµµατα: 
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
3. Ο τίτλος της προµήθειας καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου της περίληψης 
διακήρυξης. 
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, τηλέφωνο 
σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, διεύθυνση κτλ.) 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
2. Σε υποφάκελο τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στο εξωτερικό µέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του 
κυρίως φακέλου προσφοράς. Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα συµπεριληφθούν 
όλα τα ζητούµενα – αναφερόµενα στοιχεία στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ». 
3. Σε σφραγισµένο υποφάκελο η οικονοµική προσφορά, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό µέρος του, καθώς και λοιπά στοιχεία 
του κυρίως φακέλου προσφοράς. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να µονογράφονται από τον προσφέροντα. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 
Ειδικά στην οικονοµική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο 
περιθώριο κάθε σελίδας) µε την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που 
την απαρτίζουν.  
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση όρων της 
διακήρυξης. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Από 
τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
Άρθρο 8ο – Τιµές προσφορών – Επιβαρύνσεις µειοδοτών 
1.Οι τιµές ανά είδος θα δοθούν αναλυτικά σε έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και συγκεκριµένα θα αναγράφονται: 
1. η τιµή µονάδος ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α. 
2. η δαπάνη ανά είδος 
3. η συνολική δαπάνη όλων των ποσοτήτων, χωρίς Φ.Π.Α. 
4. ο Φ.Π.Α.  
5. η συνολική δαπάνη 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε - € - και µέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε  
άλλο νόµισµα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2. Στην τιµή προσφοράς  συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης δηµοσίευσης και 
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τυχόν επαναλήψεων της, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών (µεταφοράς 
και φορτοεκφόρτωσής τους) στον τόπο και µε τον τρόπο που αναφέρεται στην 
διακήρυξη. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός µειοδοτών η δαπάνη 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεών της, επιµερίζεται ανάλογα µε 
το ποσόν της σύµβασης του καθενός.   
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθµητικού λάθους στο γινόµενο ή στην άθροιση 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή µονάδος. 
4. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές µε τιµές µεγαλύτερες του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης ανά είδος, οµάδα ή συνολικά.  
5. ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.   
 
Άρθρο 9ο –∆ιεξαγωγή ∆ιαγωνισµού 
Α. Παραλαβή προσφορών 
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση την ηµέρα και 
ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας και παραλαµβάνει όλους τους φακέλους 
συµµετοχής. 
2. Οι προσφορές που δεν έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο κατατίθενται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού ως ακολούθως: 
α) Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον επιχειρηµατία σε περίπτωση Ατοµικής 
Επιχείρησης. 
β) Από τους διαχειριστές των Προσωπικών Εταιρειών και της Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 
εφοδιασµένο µε το παραστατικό εκπροσώπησης. 
γ) Από τους νόµιµους εκπροσώπους των Ανωνύµων Εταιρειών και των 
Συνεταιρισµών ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο εφοδιασµένο µε το 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
δ) Σε περίπτωση Ένωσης Προµηθευτών είτε από όλα τα µέλη της Ένωσης είτε από 
κοινό εκπρόσωπο τους διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να εκπροσωπηθούν κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών και την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισµού οι προµηθευτές που έχουν 
αποστείλει ταχυδροµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο την προσφορά τους. 
 
Β. Αποσφράγιση προσφορών 
1. Μετά την πάροδο της καθορισµένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο 
πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και 
καταγράφεται αυτό στο πρακτικό του διαγωνισµού. Προσφορές που υποβάλλονται 
στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. 
2. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, αριθµούνται και 
µονογραφούνται εξωτερικά από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού οι κυρίως 
φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή, µε την παρακάτω διαδικασία: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθµούνται µε τον ίδιο αριθµό και 
µονογραφούνται από την επιτροπή, οι δύο υποφάκελοι που περιέχονται σ' αυτόν. 
Ακολούθως µονογραφούνται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
και µονογραφούνται τα περιεχόµενα του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κατά φύλλο και φυλλοµετρούνται από την επιτροπή. 
β) Ακολουθεί σε µυστική συνεδρίαση της επιτροπής  ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής & ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς (ελέγχει το 
περιεχόµενο τους αν είναι σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης). 
Μετά τον έλεγχο η επιτροπή αποφασίζει για κάθε διαγωνιζόµενο αν έχουν τηρηθεί οι 
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τυπικές προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και αν τα προσφερόµενα υλικά 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και αποκλείει όσους 
κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης για τα 
τυπικά δικαιολογητικά ή η προσφορά τους παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.     
Η επιτροπή δύναται στο στάδιο αυτό να ζητήσει διευκρινήσεις από τους 
προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών τους έπειτα από έγγραφη πρόσκληση. 
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του 
διαγωνισµού & σε δηµόσια συνεδρίαση, η ηµεροµηνία αυτής γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους (ειδοποίηση µε fax), ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί από 
τον διαγωνισµό και καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής. Ο σφραγισµένος 
υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους που 
αποκλείονται στο στάδιο αυτό, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να 
υποβάλλουν ένσταση. 
γ) Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.∆. 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας 
για την υποβολή τους, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε νέα συνεδρίαση, στην οποία 
καλούνται οι διαγωνιζόµενοι (ειδοποίηση µε fax) που δεν έχουν αποκλειστεί, 
προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών & µονογραφεί κατά 
φύλλο τις οικονοµικές προσφορές. Ανακηρύσσει προσωρινό µειοδότη εκείνον που 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Ανακοινώνει το αποτέλεσµα  του διαγωνισµού στους 
παρευρισκόµενους και προβαίνει στην καταχώρηση του αποτελέσµατος στο 
πρακτικό, το υπογράφει και κλείνει. Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ αποφασίζει για την έγκριση 
του πρακτικού και την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας χωρίς να αποκλείεται η µερική επανάληψη της διαδικασίας από 
οποιοδήποτε σηµείο, σε περίπτωση λάθους ή παράληψης των Επιτροπών. 
 
Άρθρο 10ο – Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύµβασης 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, 
ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την  ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΛ. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε 
δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται 
όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΥΠ.ΕΣ. 11389/93).  
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείστηκε απ΄αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 
Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 
εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, το οποίο αποφαίνεται τελικά.  
 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.  
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3.Οι ανωτέρω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΛ καθώς και οι 
αποφάσεις του που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη 
νοµιµότητα τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Άρθρο 11ο – Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. Το προς προµήθεια είδος 
β. Την ποσότητα 
γ. Την τιµή 
δ. Τον τόπο παράδοσης των υλικών 
ε. Την απόφαση κατακύρωσης της προµήθειας από το ∆.Σ της ∆ΕΥΑΛ. 
στ. Την προθεσµία και τον τόπο υπογραφής της σύµβασης. 
2. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.   
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει 
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ΕΥΑΛ. Στην ίδια απόφαση το ∆.Σ. δύναται να αποφασίσει την κατακύρωση της 
προµήθειας στο επόµενο µειοδότη.  
     
 
Άρθρο 12ο – Υπογραφή Σύµβασης 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης της προµήθειας καταρτίζεται από την 
Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
αφού προσκοµισθεί η προβλεπόµενη από τη διακήρυξη εγγυητική επιστολή. 
2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
γ. Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα  
δ. Την τιµή  
ε.  Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι)  Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 
ια) Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρµογή. 
Ιβ) Την παραλαβή της προµήθειας. 
3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
4.Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά το µέρος που κρίνεται 
ασήµαντο από το ∆Σ της ∆ΕΥΑΛ. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ. Εκπληρώθηκαν και τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.   
 
 
Άρθρο 13ο – Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές αν δεν είναι διατυπωµένες 
στη Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.   
1. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
α) Η εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
1.Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2.Τον εκδότη 
3.Την Επιχείρηση προς την οποία απευθύνονται 
4.Τον αριθµό της εγγύησης 
5.Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6.Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση 
7.Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού 
8.Την ηµεροµηνία λήξη της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 
9.Τους όρους ότι: 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως 
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
IV.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ∆ΕΥΑΛ, που θα υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
γ) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 
εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Σε όσους αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό η 
εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει 
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά.    
 
2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συµβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση κατατίθενται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 
γ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Τον εκδότη 
3. Την Επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται 
4. Τον αριθµό εγγύησης 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
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6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ∆ΕΥΑΛ που έχει συνάψει τη 

σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.  

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.   

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης,  
κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει 
τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες.  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της ∆ΕΥΑΛ που διενεργεί το 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της εγγύησης. 

 
δ)Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  
    υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  
    συµβαλλόµενους. 
 
Άρθρο 14ο – Παραλαβή 
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε υλικού, γίνεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών που ορίζεται και συγκροτείται από το ∆Σ της 
∆ΕΥΑΛ, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί ο προµηθευτής 
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον 
δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύµβαση, ενεργείται: 

• Με µακροσκοπική εξέταση. 

• Με χηµική ή µηχανική εξέταση. 

• Με πρακτική δοκιµασία. 

• Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το 
προς προµήθεια υλικό, ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, κατά 
την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, 
υπογράφονται από τα µέλη της και τον προµηθευτή.  

 
   
Άρθρο 15ο Πληρωµή-Κρατήσεις 
1. Η πληρωµή των υλικών θα γίνει µετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής 
από την αρµόδια επιτροπή και τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών. 
2. Κατά την πληρωµή ο προµηθευτής πρέπει να καταθέσει στη ∆ΕΥΑΛ τα σχετικά 
τιµολόγια και τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
3. Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον προµηθευτή: 
α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10% 
β) Οποιασδήποτε κράτησης επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας των πληρωµών των 
σχετικών παραστατικών δαπάνης 
γ) Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης  
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Άρθρο 16ο – Χρόνος παράδοσης – Τόπος παράδοσης 
H παραλαβή του υλικού θα γίνει τµηµατικά για δώδεκα (12) µήνες και θα αρχίσει 
αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση θα γίνει µε µεταφορικά 
µέσα του αναδόχου, αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση µε την υπηρεσία. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α. Λέσβου θα γίνεται η παραγγελία και ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος χωρίς καθυστέρηση, να έχει διαθέσιµο προς 
προµήθεια το ζητούµενο υλικό. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά µε µεταφορικά 
µέσα και έξοδα του αναδόχου, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται κάθε φορά µε την 
εντολή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Τόποι παράδοσης ορίζονται: 

• Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Μυτιλήνης (περιοχή ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ- 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), το µεγαλύτερο µέρος της ποσότητας υποχλωριώδους 
νατρίου.  

• Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Λουτρών (επαρχιακή οδός 
Μυτιλήνης-Κουντουριδιάς), ποσότητα 6 τόνων. 

• Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Μήθυµνας, ποσότητα 6 τόνων. 

• Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Ερεσού , ποσότητα  12 τον. 

• Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Πλωµαρίου, ποσότητα  6 τον. 

• Στην ΚΑΛΛΟΝΗ σε αποθήκη του ∆ήµου Λέσβου, ποσότητα 4τον. 

• Το αντλιοστάσιο ύδρευσης της ∆ΕΥΑΛ στα Υ∆ΑΤΑ (περιοχή ΙΠΠΕΙΟΥ), 
ποσότητα 14 τον. 

• Το αντλιοστάσιο ύδρευσης «αντλιοστάσιο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ» της ∆ΕΥΑΛ στην 
περιοχή της Λάρσου, ποσότητα 6τον. 

Το υλικό θα παραδίδεται συσκευασµένο σε τονοδεξαµενές χωρητικότητας 1.000,00 
L, καθώς και σε δοχεία των 25-30 χγρ. Τα δοχεία µεταφοράς, θα είναι κατάλληλα για 
την µεταφορά του παραπάνω υλικού. 

   
Άρθρο 17ο – Γλώσσα 
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συµβάσεων καθώς και όλη η 
σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών 
αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, 
µόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα 
θεωρηµένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Κατ’ εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των µηχανηµάτων, οργάνων 
και συσκευών µπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.   
 
Άρθρο 18ο – Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε την δηµοπρασία, τον τρόπο 
κτήσης των εντύπων, κλπ από τον κ. Φινδανή Παρασκευά,  προσερχόµενοι όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο κτίριο της ∆ΕΥΑΛ, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 
Υπηρεσία Προµηθειών, στο τηλέφωνο: 2251024444 και fax :22510 40121. 
Η παρούσα, µαζί µε τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΛ www.deyamyt.gr από 
όπου µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα παραλάβουν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ∆ΕΥΑΛ, οι 
ενδιαφερόµενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) στη δ/νση: deyam2@otenet.gr προκειµένου να λαµβάνουν 
άµεσα –εφόσον απαιτηθεί- ανακοινώσεις, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισµό. 
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Άρθρο 19ο – ∆ηµοσιότητα διαγωνισµού 
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού: 
1. Θα δηµοσιευτεί σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που κυκλοφορεί στο 

Νοµό, πέντε τουλάχιστο ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

2. Θα αναρτηθεί στον πίνακα της ∆ΕΥΑΛ. 
Επιπλέον, η παρούσα Περίληψη ∆ιακήρυξης  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της 
∆ΕΥΑΛ (www.deyamyt.gr) 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης καθώς και τυχόν 
επαναλήψεων του διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 20ο – ∆ιαφορές ∆ιακήρυξης – Νόµων 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο, υπερισχύει 
ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.) 
 
 
 
 
  

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ 
 

  
   
                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ     
 
 
 

 


